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فرآیند
مجموعهایازتصمیمگیریهاوفعالیتها•
تبدیلورودیبهخروجی•
جریانکاردرخاللیکسازمان•
تکرارپذیر•



فرآیندهایکسبوکار
a chain of events, activities and decisions 

...involving a number of actors and objects, 

….triggered by a need and leading to an outcome
that is of value to a customer.

داونپورت
متوالیفعالیتهایازمجموعهای•
دارایورودیوخروجیمشخص•
زمانومکانمشخص•



فرآیند
ناممنحصربهفرد•
هدف•
نقطهشروعوپایان•
شرایطشروعوپایانمشخص•
ورودیوخروجیمشخصدادههای•
مشخصوتعریفشدهگامهای•
گامهاتوالیمشخصمیان•
گامبرایهرمسئول•



عدمتایید
درخواستوام

اعالمتایید
درخواستوام

ارسالدرخواست
مجوزجهتاخذ

مدیرعامل

بررسیوام
توسطمالی

بررسی
درخواست
توسطمدیر
سیستم

ثبت
درخواست

درخواستوامفرآیندمثال

اعالمیه
پرداختوام
جهتکسر
اقساط

قبول

رد

قبولقبول

رد رد



چرافرآیند؟

معیارانتخاببیندوفعالیت

رسریعت ارزانتر بهتر

سهجنبهکاراییفرآیندها

Timeزمان Costهزینه
کیفیت

Quality



کارفرآیندهایکسبومدیریت
Business Process Management = BPM

Body of principles, methods and tools to design, 
analyze, execute and monitor business processes, 

with the aim of improving their performance

وابزارهابرایطراحی،تحلیل،اجراروشها،اصولازمجموعهای
.آنهاستبهبودکاراییباهدففرآیندهایکسبوکاروپایش



کسبوکار؟فرآیندهایچرامدیریت



کاربردهادرحوزهبانکی

مدیریتحسابها

دریافتتسهیالت

فرآیندپرداخت

رفعمغایرتپرداختبانکی



کاربردهادرحوزهبانکی



دربانکهاوموسساتمالیBPMموفقازنمونههای

RBS LLOYD



چرا؟
فرآیندمحوریمشتریمداروسازمانهای•
رقابتپذیریافزایش•
افزایشرضایتمشتریان•
افزایشچاالکی•
محصوالتکاهشهزینهوقیمت•
کارکنانبهرهوریورضایتافزایش•
سودآوری•
فرآیندزمانکاهش•
ییراتتغبهوپاسخگوییافزایشانعطافپذیری•



کارفرآیندهایکسبومدیریت
Business Process Management = BPM

Body of principles, methods and tools to design, 
analyze, execute and monitor business processes, 

with the aim of improving their performance

وابزارهابرایطراحی،تحلیل،اجراروشها،اصولازمجموعهای
.آنهاستبهبودکاراییباهدففرآیندهایکسبوکاروپایش



چرخهحیاتمدیریتفرآیند

طراحی

مدلسازی

پیاده
نظارتسازی

بهینه
سازی



فرآیندطراحی
فرآیندهاشناسایی•
فرآیندهااولویتبندی•

PHDفرآیندینمودارسلسلهمراتب▫

▫FHD
مدلزنجیرهارزشپورتر▫

فرآیندیکالننقشههای•
سیستمکاستیها▫
دستیابیبهمعماریمناسب▫

طراحی



مدلسازی

ارتباطودرکبهتراز
فرآیند

مستندات

تجزیهوتحلیل
(شبیهسازی)

مدلسازی



فرآیندمدلسازی
Business Process Model and Notation (BPMN)

OMGاستاندارد•

•BPMN 2.0
bpmn.orgابزار70پشتیبانیشدهتوسطبیشاز•

مدلهایاجراییمفهومیومدلهای•



فرآیندمدلسازی



چهزمانی؟
توالیجریان
دروازه

کدام؟

دادههاومنابع

چه؟

وظایف
رخدادها

Lanes &
Pools

اشیایداده
انبارداده





فرآیندمدلسازی

بههررخدادو
امفعالیتیکن
دادهشود

هابرایفعالیت
فعلبهدنبال
ارنامکسبوک

بیاید

اجتناباز
افعالعمومی
مانندرسیدگی

برچسبزدن
باXORبه

شرطمناسب





سامانهپیونددرBPMکاربردارائهنمونهعملی



سامانهپیوندچیست؟
ادهدگاشتناسطهوکپارچهبایرداختپ

مبتنیبرUSSDامنیتافزایشبرایوفراگیرجامعراهکاریارائه•
ارتشمارهکبا( بهعنوانشناسهکاربری)جایگزینیشمارهموبایل

درکارتبدونانتقالشمارهمالیتراکنشهایبرایتبادلبسترسازی•
شبکههایناامن



ثبتنامدرسامانهپیوندفرآیند



انجامتراکنشدرسامانهپیوندفرآیند



شبیهسازیفرآیند

طراحیفرآیند تعریفسناریوی
شبیهسازی اجرایشبیهسازی

تحلیلخروجی
شبیهسازی

تکراربرای
سناریوهایمتفاوت



نظارت
BAM = Business Activity Monitoring

کسبوکارفرآیندهایپایش•
شناساییورفعگلوگاه•
تعیینشاخصهایپیشرفتبهصورتکمی•
گزارشگیری•

نظارت



BPMSابزارهای
Open Source

• ProcessMaker

• Bonitasoft

• Activiti

• Camunda

• NINTEX

• Bizagi

• Oracle Fusion Middleware

• IBM Business Process 
Manager

• Pega

• Appian

• jBPM



BPMSابزارهای



متدولوژی
ازیافتهسازمانمجموعهای

یبرااستكهابزارهاوتكنیكها،رویهها
وآنحیاتچرخهدرپروژهراهبری

واهدافبهدستیبابی
پروژهدرجریانكاهشمشکالت

.استیافتهتوسعه

طراحی

مدلسازی

پیاده
نظارتسازی

بهینه
سازی



متدولوژی
وظایفکلی•

شناختوضعیتکنونیفرآیندهادرسازمان▫
نمایشچگونگیعملکردفرآیندهایجدیدوبهبودیافته▫

مراحلکلی•
مرحلهطراحیومدلسازیفرآیند▫
مرحلهپیادهسازیواستقرارفرآیند▫
مرحلهارزیابیومدیریتفرآیند▫
مرحلهبهبودوتوسعهفرآیند▫



متدولوژی
چارچوبچانگ
چارچوبوسک

ARISچارچوب

نلیس-چارچوبجستون

قیتمهمترینعاملتاثیرگذاردرموف



مرور

Business Process Management (BPM)

Business Process Model and Notation 
(BPMN)

Business Process Model Suit (BPMS)



مرور

چابکی

شفافیت

یاثربخش



ازتوجهشما
.سپاسگزاریم


